Handelingswijzer

Eetstoornissen
DSM-V
In de DSM-V wordt er gesproken over voedings- en eetstoornissen. De volgende subgroepen worden
daarin onderscheiden:
• Pica
• Ruminatiestoornis
• Vermijdende / restrictieve voedselinnamestoornis
• Anorexia Nervosa
• Boulimia Nervosa
• Eetbuistoornis
• Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis
• Ongespecificeerde voedings- of eetstoornis
Definitie van het probleem en enkele wetens-waardigheden
Leerlingen met een eetstoornis hebben een verstoord eetpatroon ontwikkeld.
Eten is in de loop van de tijd een obsessie voor ze geworden. Alles wat met eten en voeding te maken
heeft, is beladen en vormt een constante bron van spanning en angst. Leerlingen met eetstoornissen
leven voortdurend in een sfeer van schaamte en walging. Vaak blijft de stoornis lange tijd verborgen
voor de omgeving omdat het verloop meestal geleidelijk is. Daarnaast speelt het gegeven dat
leerlingen met een eetstoornis geneigd zijn hun probleem te onderschatten of te ontkennen. Bij
hen ontbreekt veelal het ziekte-inzicht. Er is echter sprake van een ernstige, levensbedreigende
aandoening, laat daar geen misverstand over bestaan! Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa komen
vooral bij meisjes en vrouwen voor.
Wat zie ik in de klas, hoe herken ik dit gedrag?
De leerling:
• Denkt dag en nacht aan gewicht, lichaam en eten
• Ervaart het lichaam anders dan het in werkelijkheid is
• Staat voortdurend voor de spiegel of op de weegschaal
• Heeft ondergewicht, de mate waarin varieert
• Heeft overgewicht
• Eet sneller dan normaal, grote hoeveelheden
• Wekt braken zelf op en/of gebruikt laxantia voor het opwekken van diarree
• Heeft afkeer van het eigen lichaam
• Verbruikt veel energie (sport, gymles)
• Erkent de eetproblematiek niet
• Vindt behandeling overbodig
• Mijdt sociale contacten
• Heeft last van stemmingswisselingen
• Gaat conflicten uit de weg, laat aangepast gedrag zien.
De beste aanpak in de klas
De leerkracht/mentor:
• Neemt de eetstoornis serieus omdat deze potentieel levensbedreigend kan zijn
• Is respectvol en zorgvuldig in het contact met de leerling
• Is zorgvuldig in de bewoordingen die gebruikt worden
• Vermijdt het geven van kritiek
• Is zich bewust van de eigen gevoelens rondom eetstoornissen
• Is zich bewust dat het opbouwen van een vertrouwensband met de leerling tijd kost
• Realiseert zich dat de leerling haar eetstoornis ontkent
• Laat zich niet leiden of uit het veld slaan door de stemmingswisselingen, weet dat
stemmingswisselingen bij het gedragspatroon horen
• Stimuleert de leerling om haar problemen met ouders te bespreken
• Blijft ook focussen op alledaagse- en schoolse zaken.
In ieder geval niet doen
• Populaire opmerkingen maken over gewicht of kleding
• Bagatelliseren van het probleem
• Vragen stellen over het gewicht in het bijzijn van anderen
• De leerling dwingen tot eten
• Dreigen met het informeren van anderen
• Beloven informatie geheim te houden.

Ervaringen met deze handelingswijzer s.v.p. opsturen aan cordys@cordys.nl
Deze service wordt u verleend door
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